ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 13.01.2016
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, kontrolór
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Ing. Juliana Arvaiová, poslankyňa
Helena Jakabová, poslankyňa
Jozef Kacvinský, poslanec
Bc. Paulína Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Tomáš Vindt, poslanec
Pavol Weber, poslanec
Jozef Klučár – poslanec
Roman Leško - poslanec
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnený: Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Neprítomní: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Návrh VZN č. 1 /2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Valaliky
7. OcÚ a KD Valaliky – zateplenie a stavebné úpravy – žiadosť o NFP
8. Verejné osvetlenie – žiadosť o NFP – informácia
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Valaliky, parcela č. 127/1 – Ladislav Horváth,
Urbárska 23, 044 13 Valaliky
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Dušana Kmeca a Romana Leška. Za zapisovateľku určil Ing. Lenku Buzogovú,
zamestnankyňu Obecného úradu obce Valaliky. Do návrhovej a mandátovej komisie boli
zvolení poslankyňa Ing. Juliana Arvaiová a poslanec Jozef Kacvinský uznesením č. 1/2016,
hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, dotknutí 2.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 2/2016. Zástupca starostu obce
Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky
zo dňa 09.12.2015, ktorú poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie uznesením č. 3/2016.
BOD 5
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 1/2016 o zákaze používania
pyrotechnických výrokov na území obce Valaliky. Podľa tohto VZN používanie
pyrotechnických výrobkov na území obce Valaliky bude dovelené iba v dňoch 30.12.,31.12.
a 01.01. Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 1/2016 o zákaze používania
pyrotechnických výrokov na území obce Valaliky uznesením č. 4/2016 bez pozmeňujúcich
pripomienok.
BOD 6
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 7/2016 schválili predloženie žiadosti o NFP na
SO(Sprostredkovateľský orgán) s názvom projektu: „OcÚ a KD Valaliky“, kde výška
maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov je 20.000,- € a kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6.
Tento projekt zahŕňa zateplenie a stavebné úpravy obecného úradu a kultúrneho domu obce
Valaliky.
BOD 7
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti o NFP ohľadom projektu: Rekonštrukcie
verejného osvetlenia v obci Valaliky“:
- zmluva o poskytnutí NFP medzi obcou Valaliky a Ministerstvom hospodárstva SR bola
podpísaná v Bratislave dňa 22.12.2015
- preberanie staveniska sa uskutoční koncom januára a doba výstavby je 100 dní
- stavba by mala byť hotová v máji 2016,
- projekt zahŕňa výmenu 460 ks svietidiel s päťročnou zárukou- 52 W – Hlavná ul.
a Kokšovská ul. a 32 W – miestne komunikácie
- svietidlá budú poskytovať rovnomerné osvetlenie zodpovedajúce príslušným normám
s možnosťou nastavenia stlmenia na 60 %,
- ide o výmenu terajšieho osvetlenia za nové
BOD 8
Starosta obce predniesol prítomným poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku zo dňa
05.01.2016 v k. ú. Valaliky, parcela č. 127/1– Ladislav Horváth, Urbárska 23,044 13 Valaliky.
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 9/2016 uložili Stavebnej komisii obce Valaliky
prejednať predmetnú žiadosť a vypracovať stanovisko pre rozhodnutie OZ.
BOD 9
Poslanci jednohlasne uznesením č. 6/2016 schválili uzavretie Zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy medzi obcou Valaliky a Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91
Košice za účelom zriadenia vecného bremena na parcely vo vlastníctve obce KN-C č.
1302/125, KN-C č. 1302/124, KN-C č. 1302/123, KN-C 1302/65, KN-C 1302/64, KN-C
1302/50, KN-C 1302/30, KN-C č. 1302/49, KN-C č. 1363/1 a KN-C č. 1363/2 v súvislosti so
stavbou: „Valaliky-Všechsvätých, Športová-Rozšírenie NN distribučnej sústavy pre 6RD“.

BOD 10
Stolnotenisový oddiel Valaliky požiadal o dotáciu vo výške 14.000,- na materiálno-technické
zabezpečenie klubu v roku 2016. Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 9/2016 uložili
Obecnému úradu Valaliky zapracovať žiadosť Stolnotenisového oddielu Valaliky o dotáciu
do rozpočtu obce.
Predsedkyňa Finančnej komisie obce Valaliky Ing. Juliana Arvaiová navrhla upraviť Zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky tak, aby v nich boli zahrnuté povinnosti
ohľadom vyúčtovania poskytnutej dotácie a zároveň postihy, ktoré by vyplývali z nesplnenia
si tejto povinnosti voči poskytovateľovi dotácie.
BOD 11
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 5/2016 schválili Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2022.
BOD 12
a) poslanec Roman Leško informoval ohľadom dopravného zrkadla na Kokšovskej ulici,
ktoré bolo odcudzené,
b) poslanec Dušan Kmec: - sa informoval o dôvode umiestnenia rozvodovej skrine
k novostavbe rodinného domu na verejnom priestranstve na Abovskej ulici,
- požadoval informáciu ohľadom poškodeného zeleného pásu pri
chodníku pre chodcov vedúceho popri potôčiku z Čorgovskej ulice na Lomenú ulicu, načo
starosta obce informoval prítomných, že to bolo spôsobené pracovníkmi VSD, a.s. pri
opravách na zariadeniach vysokého napätia a následne to VSD, a.s. dá do pôvodného stavu,
- informoval o probléme vzniku mlák na Hlavnej a Kokšovskej ulici
po daždi
c) poslanec Jozef Kacvinský : - informoval o prípravách ohľadom týždňa detských radostí,
ktorý sa uskutoční koncom mája 2016, alebo na prelome mesiacov máj a jún 2016,
- požadoval informáciu ohľadom prechodov pre chodcov, ktoré boli
poškodené pri výstavbe kanalizácie, načo zástupca starostu obce Ing. Ondrej Palenčár
informoval, že prechody pre chodcov sú aktuálne označené zvislou značkou. Vodorovné
dopravné značenie (zebra) bude správcom komunikácie (Správa ciest KSK) namaľované až
keď to počasie dovolí – v jarných mesiacoch
d) poslankyňa Bc. Paulína Kacvinská informovala o 25. ročníku KDH plesu, ktorý sa
uskutoční 06.02.2016 a o detskom karnevale, ktorý sa uskutoční 31.01.2016
Overovatelia zápisnice:
Dušan Kmec
Roman Leško
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 18.01.2015
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- uznesenia

